Dobrý den, moji milí,
opět vás zdravím, tentokrát už s 8. listem domácích úkolů. Pilně pracujte, ať nejste
za svými spolužáky pozadu. Pojďme na to! :o)) Jakmile budete mít práci hotovou,
pošlete mi ji vyfocenou na email: kamilabezka@seznam.cz Od některých z vás
dosud žádné vypracované úkoly nemám :o(, dodělávejte, ať máte splněno, bude
se hodnotit! Nemám co hodnotit u VOJTY, MARTINA, ÁDI BOCANOVÉ!!!
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V učebnici na s. 95 si vyzkoušej (nahlas ústně) cvičení 12.
Zapiš si přehledně a barevně: Skloňování číslovek 2, 3, 4 (s. 95).
Zapiš do sešitu cv. 13, jako bys jej četl(a) (slovy!).
Zapiš si přehledně a barevně povídání o homonymech (s. 95 dole).
Přečti si na s. 96 text Největší poštovní schránka.
Zodpověz (do sešitu celou větou) otázky pod textem - a), b), c), d)
Zdůvodni do sešitu-> cv. 17 (s. 96).
Vypracuj pracovní list z přílohy (pokud nemůžeš vytisknout, piš do
sešitu).
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Přečti si v učebnici kapitolu Trávicí soustava (s. 59-60).
Do sešitu si vypiš ze s. 59 co zajišťuje a co ji tvoří (nezapomeň na
nadpis) a namaluj si obrázek ze s. 59 s popisem.
Zkus si uvědomit, kudy putuje potrava (např. když kousneš do
rohlíku a zapiš si zjištěné údaje do sešitu (až do konce :o)).
Namaluj si barevně obrázek pyramida zdravé výživy (s. 60). Můžeš
i vytisknout a nalepit.
Napiš do sešitu, co má správná strava obsahovat (s. 60).
Podívej se na videa:



https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0&t=1s



https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs
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Přečti si povídání Národ sobě v učebnici (s. 33-35)
Zapiš si do sešitu Zapamatuj si! ze s. 35 (nezapomeň na nadpis
kapitoly) a pak rámeček ze s. 33.
V příloze Vlastivěda 1 a 2 si přečti komiks a povídání Národ sobě.
Zodpověz do sešitu celými větami otázky:
1. Co se mělo stát pomníkem obnovy našeho českého národa?
2. Jaké finanční prostředky sehnali Češi na stavbu Národního
divadla?
3. Kdy byla zahájena stavba Národního divadla?
4. Co se stalo v srpnu 1881?
5. Kdy bylo Národní divadlo znovu otevřeno?
6Jak se jmenovala skupina, která údajně plánovala státní převrat?
7. Co přispělo k lepšímu životu v Rakousku-Uhersku?
Shlédni videa:




https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ&t=1s









https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8
https://www.youtube.com/watch?v=vQvRcAUoB58

